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INTERESSE GERAL DA INDÚSTRIA 
 
 
REGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA 

 

RELAÇÃO DE CONSUMO 
 

 

Obrigatoriedade de prestação de informações adequadas e claras sobre produtos e serviços, 
para garantir a transparência e a comparabilidade  dos produtos oferecidos 
 
PL 05428/2013 do deputado Rogério Carvalho (PT/SE), que "altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), que 'dispõe sobre a proteção do consumidor  e dá outras 
providências', para instituir o dever de transparência e de concorrência, assegurando informação para 
comparabilidade dos produtos e serviços". 

 

Institui o dever de transparência e concorrência para os fornecedores e assegura aos consumidores a 
comparabilidade de produtos e serviços. Estabelece que as informações adequadas e claras sobre os 
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, 
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, devem ser prestadas ao cliente na fase 
pré-contratual e devem contemplar os elementos caracterizadores dos produtos propostos. 

 

Concessão de crédito ao consumo - as instituições financeiras ou creditícias deverão prestar ao 
cliente, antes da celebração do contrato de crédito, as informações adequadas sobre as condições e o 
custo total do crédito, suas obrigações e os riscos associadas à falta de pagamento. 

 

Códigos de conduta - os fornecedores ou as suas associações representativas deverão adotar 
códigos de conduta e divulgá-los junto dos clientes através da Internet, devendo constar os princípios e 
as normas de conduta que regem os aspectos das suas relações com os clientes, incluindo os 
mecanismos e os procedimentos  internos adotados no âmbito da apreciação de reclamações. A 
adoção do código de conduta é facultada as empresas de micro e pequeno porte. 

 

Departamento Nacional de Defesa do Consumidor - acrescenta as seguintes funções ao 
Departamento Nacional de Defesa do Consumidor: (i) regulamentar os requisitos mínimos que as 
instituições de crédito devem satisfazer na divulgação ao público das condições em que prestam os 
seus serviços; (ii) tornar público um relatório anual sobre as reclamações dos consumidores, com 
especificação das suas áreas de incidência e das entidades reclamadas e com informação sobre o 
tratamento dado às reclamações. 

 

Autoridade  Monetária Nacional - caberá a autoridade monetária nacional garantir a transparência 
das condições de prestação dos correspondentes serviços estabelecendo regras sobre o conteúdo 
dos contratos entre instituições de crédito e os seus clientes. 
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INFRAESTRUTURA SOCIAL 
 

EDUCAÇÃO 
 

Destinação integral dos royalties do petróleo e do Fundo Social para a educação 
 

PL 05453/2013 do deputado Alessandro Molon (PT/RJ), que "altera a Lei nº 12.351, de 2010, e a 
Lei nº 9.478, de 1997, para destinar recursos para a Educação". 

 

Destina integralmente para a educação, em acréscimo ao mínimo constitucionalmente  obrigatório, os 
recursos provenientes: 
(i) dos royalties decorrentes da exploração e produção de hidrocarbonetos em áreas estratégicas e do 
pré-sal repassados aos estados e municípios; 
(ii) das receitas do Fundo Social, até o ano de 2020; e 
(iii) dos royalties do petróleo e a participação especial dos contratos de concessão repassados aos 
estados e municípios, decorrentes de contratos celebrados a partir de 03 de dezembro de 2012. 

 

Os recursos do Fundo Social que não forem utilizados até 2020 serão destinados ao Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Após esse período, o volume dos gastos anuais do Fundo Social 
com educação não poderá ser inferior a 10% do seu gasto total e não poderá sofrer redução, de um 
ano para o outro, superior a 15% da participação dos gastos com educação no total do dispêndio do 
Fundo Social. 

 

 

INTERESSE SETORIAL 
 

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 
 

Novos equipamentos obrigatórios  para veículos automotores 
 

PL 05484/2013 do deputado Eliene Lima (PSD/MT), que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre equipamento obrigatório dos 
veículos". 

 

Define o encosto de cabeça e o velocímetro com alerta sonoro e visual de limite de velocidade como 
equipamentos obrigatórios para veículos automotores. 

 

 

 

INDÚSTRIA QUÍMICA 
 
Instituição do crédito presumido de PIS/Cofins na venda de álcool 

 

MPV 00613/2013 da Presidente da República, que "institui  crédito  presumido  da Contribuição para 
o PIS/PASEP e da COFINS na venda de álcool, inclusive para fins carburantes; altera a Lei nº 10.865, 
de 30 de abril de 2004, e a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, para dispor sobre incidência 
das referidas contribuições na importação e sobre a receita decorrente da venda no mercado interno 
de insumos da indústria química nacional que especifica, e dá outras providências". 

 

Estabelece que a pessoa jurídica importadora ou produtora de álcool, sujeita ao regime de apuração 
não cumulativa de PIS/Cofins poderá descontar das referidas contribuições,  devidas em cada período 
de apuração, crédito presumido calculado sobre o volume mensal da venda de álcool no mercado 
interno. O crédito presumido poderá ser aproveitado em relação a vendas efetuadas até 31 de 
dezembro de 2016 e seu montante será determinado mediante aplicação de alíquotas específicas. 
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Alíquotas específicas - valor das alíquotas específicas até 31 de agosto de 2013: (i) R$ 8,57 por 
metro cúbico de álcool comercializado, em relação ao PIS; (ii) R$ 39,43 por metro cúbico de álcool 
comercializado, em relação à Cofins; a partir de 1º de setembro de 2013: (i) R$ 21,43 por metro cúbico 
de álcool comercializado (PIS); e (ii) R$ 98,57 por metro cúbico de álcool comercializado (Cofins). O 
crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado nos meses 
subseqüentes. O desconto do crédito presumido de PIS/Cofins não se aplica nos casos de revenda de 
álcool e para as pessoas jurídicas controladas por produtores de álcool ou interligadas a produtores de 
álcool. 

 

Regime especial - a pessoa jurídica importadora ou produtora de álcool poderá optar de forma 
irretratável, até 31 de agosto de 2013, por regime especial em que: (i) o PIS/Cofins devido será 
calculado mediante alíquotas específicas de R$ 21,43 e R$ 98,57 por metro cúbico de álcool, 
respectivamente; e (ii) o crédito presumido poderá ser apurado mediante aplicação dos percentuais de 
R$ 21,43 por metro cúbico de álcool comercializado, em relação ao PIS e R$ 98,57 por metro cúbico 
de álcool comercializado, em relação à Cofins. Caso a pessoa jurídica controlada por produtores de 
álcool ou interligada a produtores de álcool, adquira álcool de pessoa jurídica optante pelo regime 
especial, o montante do crédito relativo à aquisição do produto para revenda de outro produtor  ou de 
outro importador  será apurado mediante aplicação das alíquotas específicas aplicáveis no caso de 
venda por pessoa jurídica produtora ou importadora do produto não optante pelo regime especial. 

 

Saldo de crédito - o saldo de créditos apurados pelas pessoas jurídicas importadoras ou produtoras 
de álcool e pelas centrais petroquímicas poderá: (i) ser compensado com débitos próprios, vencidos ou 
vincendos, relativos a tributos  e contribuições  administrados pela Receita Federal; (ii) ser ressarcido 
em dinheiro. 

 

Créditos relativos à aquisição de álcool para revenda - os distribuidores de álcool são excluídos da 
possibilidade de se descontar créditos relativos à aquisição do produto para revenda de outro produtor 
ou de outro importador. 

 

Alíquotas de PIS/Cofins-Importação - altera as alíquotas da contribuição do PIS/PASEP e COFINS 
na importação de etano, propano e butano, destinados à produção de eteno, propeno, nafta 
petroquímica, condensado destinado a centrais petroquímicas, buteno, butadieno, orto-xileno, 
benzeno, tolueno, isopreno e de paraxileno, quando efetuadas por centrais petroquímicas para serem 
utilizados como insumo, sendo, respectivamente: (i) 0,18% e 0,82%, para os fatos geradores ocorridos 
nos anos de 2013, 2014 e 2015; (ii) 0,54% e 2,46% para os fatos geradores ocorridos no ano de 2016; 
(iii) 0,90% e 4,10%, para os fatos geradores ocorridos no ano de 2017; (iv) 1,65% e 7,6% , para os 
fatos geradores ocorridos a partir do ano de 2018. 
 
PIS/Cofins dos produtores  ou importadores de nafta - a contribuição para o PIS/PASEP e COFINS 
devidas pelo produtor  ou importador  de nafta petroquímica, incidentes sobre a receita bruta 
decorrente da venda desse produto às centrais petroquímicas, serão calculadas, respectivamente, com 
base nas alíquotas de: (i) 0,18% e 0,82%, para os fatos geradores ocorridos nos anos de 2013, 
2014 e 2015; (ii) 0,54% e 2,46%, para os fatos geradores ocorridos no ano de 2016; (iii) 0,90% e 
4,10%, para os fatos geradores ocorridos  no ano de 2017; (iv) 1,65% e 7,6%, para os fatos geradores 
ocorridos  a partir do ano de 2018. 
 

Os valores das alíquotas utilizadas para calcular o PIS/Cofins dos produtores ou importadores de nafta, 
se aplicam às vendas de etano, propano, butano, e correntes gasosas de refinaria - HLR - 
hidrocarbonetos leves de refino para centrais petroquímicas para serem utilizados como insumo na 
produção de eteno, propeno, condensado, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno, 
paraxileno, eteno, propeno, condensado, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e 
paraxileno para centrais petroquímicas para serem utilizados como insumo na produção de resinas 
termoplásticas ou termofixas, polietileno, polipropileno, polivinilcloreto - PVC, poliésteres e óxido de 
eteno. O crédito decorrente da aquisição dos produtos mencionados que a pessoa jurídica não 
conseguir utilizar até o final de cada trimestre-calendário poderá ser: (i) compensado com débitos 
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a impostos e contribuições administrados pela Receita 
Federal; (ii) ressarcido em espécie. 



 

 

 
 

Na hipótese de a central petroquímica revender a nafta, os créditos serão calculados mediante a 
aplicação das alíquotas instituídas. 

 

Crédito presumido  relativo à aquisição de etanol - o Poder Executivo fica autorizado a conceder às 
centrais petroquímicas  sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de PIS/Cofins crédito 
presumido  relativo à aquisição de etanol utilizado na produção de polietileno.  O crédito será 
estabelecido com parâmetro nas oscilações de preço do etanol no mercado e o seu montante será 
determinado mediante aplicação de alíquota específica correspondente a, no máximo, R$ 80,00 por 
metro cúbico de etanol. 
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INTERESSE GERAL DA INDÚSTRIA 
 
 
REGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA 

 

RELAÇÃO DE CONSUMO 
 

 

Obrigatoriedade de prestação de informações adequadas e claras sobre produtos e serviços, 
para garantir a transparência e a comparabilidade  dos produtos oferecidos 
 
PL 05428/2013 do deputado Rogério Carvalho (PT/SE), que "altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), que 'dispõe sobre a proteção do consumidor  e dá outras 
providências', para instituir o dever de transparência e de concorrência, assegurando informação para 
comparabilidade dos produtos e serviços". 

 

Institui o dever de transparência e concorrência para os fornecedores e assegura aos consumidores a 
comparabilidade de produtos e serviços. Estabelece que as informações adequadas e claras sobre os 
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, 
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, devem ser prestadas ao cliente na fase 
pré-contratual e devem contemplar os elementos caracterizadores dos produtos propostos. 

 

Concessão de crédito ao consumo - as instituições financeiras ou creditícias deverão prestar ao 
cliente, antes da celebração do contrato de crédito, as informações adequadas sobre as condições e o 
custo total do crédito, suas obrigações e os riscos associadas à falta de pagamento. 

 

Códigos de conduta - os fornecedores ou as suas associações representativas deverão adotar 
códigos de conduta e divulgá-los junto dos clientes através da Internet, devendo constar os princípios e 
as normas de conduta que regem os aspectos das suas relações com os clientes, incluindo os 
mecanismos e os procedimentos  internos adotados no âmbito da apreciação de reclamações. A 
adoção do código de conduta é facultada as empresas de micro e pequeno porte. 

 

Departamento Nacional de Defesa do Consumidor - acrescenta as seguintes funções ao 
Departamento Nacional de Defesa do Consumidor: (i) regulamentar os requisitos mínimos que as 
instituições de crédito devem satisfazer na divulgação ao público das condições em que prestam os 
seus serviços; (ii) tornar público um relatório anual sobre as reclamações dos consumidores, com 
especificação das suas áreas de incidência e das entidades reclamadas e com informação sobre o 
tratamento dado às reclamações. 

 

Autoridade  Monetária Nacional - caberá a autoridade monetária nacional garantir a transparência 
das condições de prestação dos correspondentes serviços estabelecendo regras sobre o conteúdo 
dos contratos entre instituições de crédito e os seus clientes. 
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INFRAESTRUTURA SOCIAL 
 

EDUCAÇÃO 
 

Destinação integral dos royalties do petróleo e do Fundo Social para a educação 
 

PL 05453/2013 do deputado Alessandro Molon (PT/RJ), que "altera a Lei nº 12.351, de 2010, e a 
Lei nº 9.478, de 1997, para destinar recursos para a Educação". 

 

Destina integralmente para a educação, em acréscimo ao mínimo constitucionalmente  obrigatório, os 
recursos provenientes: 
(i) dos royalties decorrentes da exploração e produção de hidrocarbonetos em áreas estratégicas e do 
pré-sal repassados aos estados e municípios; 
(ii) das receitas do Fundo Social, até o ano de 2020; e 
(iii) dos royalties do petróleo e a participação especial dos contratos de concessão repassados aos 
estados e municípios, decorrentes de contratos celebrados a partir de 03 de dezembro de 2012. 

 

Os recursos do Fundo Social que não forem utilizados até 2020 serão destinados ao Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Após esse período, o volume dos gastos anuais do Fundo Social 
com educação não poderá ser inferior a 10% do seu gasto total e não poderá sofrer redução, de um 
ano para o outro, superior a 15% da participação dos gastos com educação no total do dispêndio do 
Fundo Social. 

 

 

INTERESSE SETORIAL 
 

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 
 

Novos equipamentos obrigatórios  para veículos automotores 
 

PL 05484/2013 do deputado Eliene Lima (PSD/MT), que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre equipamento obrigatório dos 
veículos". 

 

Define o encosto de cabeça e o velocímetro com alerta sonoro e visual de limite de velocidade como 
equipamentos obrigatórios para veículos automotores. 

 

 

 

INDÚSTRIA QUÍMICA 
 
Instituição do crédito presumido de PIS/Cofins na venda de álcool 

 

MPV 00613/2013 da Presidente da República, que "institui  crédito  presumido  da Contribuição para 
o PIS/PASEP e da COFINS na venda de álcool, inclusive para fins carburantes; altera a Lei nº 10.865, 
de 30 de abril de 2004, e a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, para dispor sobre incidência 
das referidas contribuições na importação e sobre a receita decorrente da venda no mercado interno 
de insumos da indústria química nacional que especifica, e dá outras providências". 

 

Estabelece que a pessoa jurídica importadora ou produtora de álcool, sujeita ao regime de apuração 
não cumulativa de PIS/Cofins poderá descontar das referidas contribuições,  devidas em cada período 
de apuração, crédito presumido calculado sobre o volume mensal da venda de álcool no mercado 
interno. O crédito presumido poderá ser aproveitado em relação a vendas efetuadas até 31 de 
dezembro de 2016 e seu montante será determinado mediante aplicação de alíquotas específicas. 
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Alíquotas específicas - valor das alíquotas específicas até 31 de agosto de 2013: (i) R$ 8,57 por 
metro cúbico de álcool comercializado, em relação ao PIS; (ii) R$ 39,43 por metro cúbico de álcool 
comercializado, em relação à Cofins; a partir de 1º de setembro de 2013: (i) R$ 21,43 por metro cúbico 
de álcool comercializado (PIS); e (ii) R$ 98,57 por metro cúbico de álcool comercializado (Cofins). O 
crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado nos meses 
subseqüentes. O desconto do crédito presumido de PIS/Cofins não se aplica nos casos de revenda de 
álcool e para as pessoas jurídicas controladas por produtores de álcool ou interligadas a produtores de 
álcool. 

 

Regime especial - a pessoa jurídica importadora ou produtora de álcool poderá optar de forma 
irretratável, até 31 de agosto de 2013, por regime especial em que: (i) o PIS/Cofins devido será 
calculado mediante alíquotas específicas de R$ 21,43 e R$ 98,57 por metro cúbico de álcool, 
respectivamente; e (ii) o crédito presumido poderá ser apurado mediante aplicação dos percentuais de 
R$ 21,43 por metro cúbico de álcool comercializado, em relação ao PIS e R$ 98,57 por metro cúbico 
de álcool comercializado, em relação à Cofins. Caso a pessoa jurídica controlada por produtores de 
álcool ou interligada a produtores de álcool, adquira álcool de pessoa jurídica optante pelo regime 
especial, o montante do crédito relativo à aquisição do produto para revenda de outro produtor  ou de 
outro importador  será apurado mediante aplicação das alíquotas específicas aplicáveis no caso de 
venda por pessoa jurídica produtora ou importadora do produto não optante pelo regime especial. 

 

Saldo de crédito - o saldo de créditos apurados pelas pessoas jurídicas importadoras ou produtoras 
de álcool e pelas centrais petroquímicas poderá: (i) ser compensado com débitos próprios, vencidos ou 
vincendos, relativos a tributos  e contribuições  administrados pela Receita Federal; (ii) ser ressarcido 
em dinheiro. 

 

Créditos relativos à aquisição de álcool para revenda - os distribuidores de álcool são excluídos da 
possibilidade de se descontar créditos relativos à aquisição do produto para revenda de outro produtor 
ou de outro importador. 

 

Alíquotas de PIS/Cofins-Importação - altera as alíquotas da contribuição do PIS/PASEP e COFINS 
na importação de etano, propano e butano, destinados à produção de eteno, propeno, nafta 
petroquímica, condensado destinado a centrais petroquímicas, buteno, butadieno, orto-xileno, 
benzeno, tolueno, isopreno e de paraxileno, quando efetuadas por centrais petroquímicas para serem 
utilizados como insumo, sendo, respectivamente: (i) 0,18% e 0,82%, para os fatos geradores ocorridos 
nos anos de 2013, 2014 e 2015; (ii) 0,54% e 2,46% para os fatos geradores ocorridos no ano de 2016; 
(iii) 0,90% e 4,10%, para os fatos geradores ocorridos no ano de 2017; (iv) 1,65% e 7,6% , para os 
fatos geradores ocorridos a partir do ano de 2018. 
 
PIS/Cofins dos produtores  ou importadores de nafta - a contribuição para o PIS/PASEP e COFINS 
devidas pelo produtor  ou importador  de nafta petroquímica, incidentes sobre a receita bruta 
decorrente da venda desse produto às centrais petroquímicas, serão calculadas, respectivamente, com 
base nas alíquotas de: (i) 0,18% e 0,82%, para os fatos geradores ocorridos nos anos de 2013, 
2014 e 2015; (ii) 0,54% e 2,46%, para os fatos geradores ocorridos no ano de 2016; (iii) 0,90% e 
4,10%, para os fatos geradores ocorridos  no ano de 2017; (iv) 1,65% e 7,6%, para os fatos geradores 
ocorridos  a partir do ano de 2018. 
 

Os valores das alíquotas utilizadas para calcular o PIS/Cofins dos produtores ou importadores de nafta, 
se aplicam às vendas de etano, propano, butano, e correntes gasosas de refinaria - HLR - 
hidrocarbonetos leves de refino para centrais petroquímicas para serem utilizados como insumo na 
produção de eteno, propeno, condensado, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno, 
paraxileno, eteno, propeno, condensado, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e 
paraxileno para centrais petroquímicas para serem utilizados como insumo na produção de resinas 
termoplásticas ou termofixas, polietileno, polipropileno, polivinilcloreto - PVC, poliésteres e óxido de 
eteno. O crédito decorrente da aquisição dos produtos mencionados que a pessoa jurídica não 
conseguir utilizar até o final de cada trimestre-calendário poderá ser: (i) compensado com débitos 
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a impostos e contribuições administrados pela Receita 
Federal; (ii) ressarcido em espécie. 



 

 

 
 

Na hipótese de a central petroquímica revender a nafta, os créditos serão calculados mediante a 
aplicação das alíquotas instituídas. 

 

Crédito presumido  relativo à aquisição de etanol - o Poder Executivo fica autorizado a conceder às 
centrais petroquímicas  sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de PIS/Cofins crédito 
presumido  relativo à aquisição de etanol utilizado na produção de polietileno.  O crédito será 
estabelecido com parâmetro nas oscilações de preço do etanol no mercado e o seu montante será 
determinado mediante aplicação de alíquota específica correspondente a, no máximo, R$ 80,00 por 
metro cúbico de etanol. 
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INTERESSE GERAL DA INDÚSTRIA 
 
 
REGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA 

 

RELAÇÃO DE CONSUMO 
 

 

Obrigatoriedade de prestação de informações adequadas e claras sobre produtos e serviços, 
para garantir a transparência e a comparabilidade  dos produtos oferecidos 
 
PL 05428/2013 do deputado Rogério Carvalho (PT/SE), que "altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), que 'dispõe sobre a proteção do consumidor  e dá outras 
providências', para instituir o dever de transparência e de concorrência, assegurando informação para 
comparabilidade dos produtos e serviços". 

 

Institui o dever de transparência e concorrência para os fornecedores e assegura aos consumidores a 
comparabilidade de produtos e serviços. Estabelece que as informações adequadas e claras sobre os 
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, 
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, devem ser prestadas ao cliente na fase 
pré-contratual e devem contemplar os elementos caracterizadores dos produtos propostos. 

 

Concessão de crédito ao consumo - as instituições financeiras ou creditícias deverão prestar ao 
cliente, antes da celebração do contrato de crédito, as informações adequadas sobre as condições e o 
custo total do crédito, suas obrigações e os riscos associadas à falta de pagamento. 

 

Códigos de conduta - os fornecedores ou as suas associações representativas deverão adotar 
códigos de conduta e divulgá-los junto dos clientes através da Internet, devendo constar os princípios e 
as normas de conduta que regem os aspectos das suas relações com os clientes, incluindo os 
mecanismos e os procedimentos  internos adotados no âmbito da apreciação de reclamações. A 
adoção do código de conduta é facultada as empresas de micro e pequeno porte. 

 

Departamento Nacional de Defesa do Consumidor - acrescenta as seguintes funções ao 
Departamento Nacional de Defesa do Consumidor: (i) regulamentar os requisitos mínimos que as 
instituições de crédito devem satisfazer na divulgação ao público das condições em que prestam os 
seus serviços; (ii) tornar público um relatório anual sobre as reclamações dos consumidores, com 
especificação das suas áreas de incidência e das entidades reclamadas e com informação sobre o 
tratamento dado às reclamações. 

 

Autoridade  Monetária Nacional - caberá a autoridade monetária nacional garantir a transparência 
das condições de prestação dos correspondentes serviços estabelecendo regras sobre o conteúdo 
dos contratos entre instituições de crédito e os seus clientes. 
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INFRAESTRUTURA SOCIAL 
 

EDUCAÇÃO 
 

Destinação integral dos royalties do petróleo e do Fundo Social para a educação 
 

PL 05453/2013 do deputado Alessandro Molon (PT/RJ), que "altera a Lei nº 12.351, de 2010, e a 
Lei nº 9.478, de 1997, para destinar recursos para a Educação". 

 

Destina integralmente para a educação, em acréscimo ao mínimo constitucionalmente  obrigatório, os 
recursos provenientes: 
(i) dos royalties decorrentes da exploração e produção de hidrocarbonetos em áreas estratégicas e do 
pré-sal repassados aos estados e municípios; 
(ii) das receitas do Fundo Social, até o ano de 2020; e 
(iii) dos royalties do petróleo e a participação especial dos contratos de concessão repassados aos 
estados e municípios, decorrentes de contratos celebrados a partir de 03 de dezembro de 2012. 

 

Os recursos do Fundo Social que não forem utilizados até 2020 serão destinados ao Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. Após esse período, o volume dos gastos anuais do Fundo Social 
com educação não poderá ser inferior a 10% do seu gasto total e não poderá sofrer redução, de um 
ano para o outro, superior a 15% da participação dos gastos com educação no total do dispêndio do 
Fundo Social. 

 

 

INTERESSE SETORIAL 
 

INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 
 

Novos equipamentos obrigatórios  para veículos automotores 
 

PL 05484/2013 do deputado Eliene Lima (PSD/MT), que "altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre equipamento obrigatório dos 
veículos". 

 

Define o encosto de cabeça e o velocímetro com alerta sonoro e visual de limite de velocidade como 
equipamentos obrigatórios para veículos automotores. 

 

 

 

INDÚSTRIA QUÍMICA 
 
Instituição do crédito presumido de PIS/Cofins na venda de álcool 

 

MPV 00613/2013 da Presidente da República, que "institui  crédito  presumido  da Contribuição para 
o PIS/PASEP e da COFINS na venda de álcool, inclusive para fins carburantes; altera a Lei nº 10.865, 
de 30 de abril de 2004, e a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, para dispor sobre incidência 
das referidas contribuições na importação e sobre a receita decorrente da venda no mercado interno 
de insumos da indústria química nacional que especifica, e dá outras providências". 

 

Estabelece que a pessoa jurídica importadora ou produtora de álcool, sujeita ao regime de apuração 
não cumulativa de PIS/Cofins poderá descontar das referidas contribuições,  devidas em cada período 
de apuração, crédito presumido calculado sobre o volume mensal da venda de álcool no mercado 
interno. O crédito presumido poderá ser aproveitado em relação a vendas efetuadas até 31 de 
dezembro de 2016 e seu montante será determinado mediante aplicação de alíquotas específicas. 
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Alíquotas específicas - valor das alíquotas específicas até 31 de agosto de 2013: (i) R$ 8,57 por 
metro cúbico de álcool comercializado, em relação ao PIS; (ii) R$ 39,43 por metro cúbico de álcool 
comercializado, em relação à Cofins; a partir de 1º de setembro de 2013: (i) R$ 21,43 por metro cúbico 
de álcool comercializado (PIS); e (ii) R$ 98,57 por metro cúbico de álcool comercializado (Cofins). O 
crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado nos meses 
subseqüentes. O desconto do crédito presumido de PIS/Cofins não se aplica nos casos de revenda de 
álcool e para as pessoas jurídicas controladas por produtores de álcool ou interligadas a produtores de 
álcool. 

 

Regime especial - a pessoa jurídica importadora ou produtora de álcool poderá optar de forma 
irretratável, até 31 de agosto de 2013, por regime especial em que: (i) o PIS/Cofins devido será 
calculado mediante alíquotas específicas de R$ 21,43 e R$ 98,57 por metro cúbico de álcool, 
respectivamente; e (ii) o crédito presumido poderá ser apurado mediante aplicação dos percentuais de 
R$ 21,43 por metro cúbico de álcool comercializado, em relação ao PIS e R$ 98,57 por metro cúbico 
de álcool comercializado, em relação à Cofins. Caso a pessoa jurídica controlada por produtores de 
álcool ou interligada a produtores de álcool, adquira álcool de pessoa jurídica optante pelo regime 
especial, o montante do crédito relativo à aquisição do produto para revenda de outro produtor  ou de 
outro importador  será apurado mediante aplicação das alíquotas específicas aplicáveis no caso de 
venda por pessoa jurídica produtora ou importadora do produto não optante pelo regime especial. 

 

Saldo de crédito - o saldo de créditos apurados pelas pessoas jurídicas importadoras ou produtoras 
de álcool e pelas centrais petroquímicas poderá: (i) ser compensado com débitos próprios, vencidos ou 
vincendos, relativos a tributos  e contribuições  administrados pela Receita Federal; (ii) ser ressarcido 
em dinheiro. 

 

Créditos relativos à aquisição de álcool para revenda - os distribuidores de álcool são excluídos da 
possibilidade de se descontar créditos relativos à aquisição do produto para revenda de outro produtor 
ou de outro importador. 

 

Alíquotas de PIS/Cofins-Importação - altera as alíquotas da contribuição do PIS/PASEP e COFINS 
na importação de etano, propano e butano, destinados à produção de eteno, propeno, nafta 
petroquímica, condensado destinado a centrais petroquímicas, buteno, butadieno, orto-xileno, 
benzeno, tolueno, isopreno e de paraxileno, quando efetuadas por centrais petroquímicas para serem 
utilizados como insumo, sendo, respectivamente: (i) 0,18% e 0,82%, para os fatos geradores ocorridos 
nos anos de 2013, 2014 e 2015; (ii) 0,54% e 2,46% para os fatos geradores ocorridos no ano de 2016; 
(iii) 0,90% e 4,10%, para os fatos geradores ocorridos no ano de 2017; (iv) 1,65% e 7,6% , para os 
fatos geradores ocorridos a partir do ano de 2018. 
 
PIS/Cofins dos produtores  ou importadores de nafta - a contribuição para o PIS/PASEP e COFINS 
devidas pelo produtor  ou importador  de nafta petroquímica, incidentes sobre a receita bruta 
decorrente da venda desse produto às centrais petroquímicas, serão calculadas, respectivamente, com 
base nas alíquotas de: (i) 0,18% e 0,82%, para os fatos geradores ocorridos nos anos de 2013, 
2014 e 2015; (ii) 0,54% e 2,46%, para os fatos geradores ocorridos no ano de 2016; (iii) 0,90% e 
4,10%, para os fatos geradores ocorridos  no ano de 2017; (iv) 1,65% e 7,6%, para os fatos geradores 
ocorridos  a partir do ano de 2018. 
 

Os valores das alíquotas utilizadas para calcular o PIS/Cofins dos produtores ou importadores de nafta, 
se aplicam às vendas de etano, propano, butano, e correntes gasosas de refinaria - HLR - 
hidrocarbonetos leves de refino para centrais petroquímicas para serem utilizados como insumo na 
produção de eteno, propeno, condensado, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno, 
paraxileno, eteno, propeno, condensado, buteno, butadieno, orto-xileno, benzeno, tolueno, isopreno e 
paraxileno para centrais petroquímicas para serem utilizados como insumo na produção de resinas 
termoplásticas ou termofixas, polietileno, polipropileno, polivinilcloreto - PVC, poliésteres e óxido de 
eteno. O crédito decorrente da aquisição dos produtos mencionados que a pessoa jurídica não 
conseguir utilizar até o final de cada trimestre-calendário poderá ser: (i) compensado com débitos 
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a impostos e contribuições administrados pela Receita 
Federal; (ii) ressarcido em espécie. 



 

 

 
 

Na hipótese de a central petroquímica revender a nafta, os créditos serão calculados mediante a 
aplicação das alíquotas instituídas. 

 

Crédito presumido  relativo à aquisição de etanol - o Poder Executivo fica autorizado a conceder às 
centrais petroquímicas  sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de PIS/Cofins crédito 
presumido  relativo à aquisição de etanol utilizado na produção de polietileno.  O crédito será 
estabelecido com parâmetro nas oscilações de preço do etanol no mercado e o seu montante será 
determinado mediante aplicação de alíquota específica correspondente a, no máximo, R$ 80,00 por 
metro cúbico de etanol. 
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